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পি�মা েদশসমূেহ শহীিদ হামলাকারীেদর �িত অিসয়ত 

)হািফজাহু�াহ( 10শাইখ হামযা উসামা িবন লােদন 

 ورسوله صّلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هللا رّب العالمين، وأشهد أن ال إله إال اهللا ولّي الصالحين، وأشهد أن محمًدا عبده 

সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহ তাআলার জনয্, আিম সাক্ষয্ িদি� েয, আ�াহ ছাড়া েকান 

উপাসয্ েনই, িযিন নয্ায়পরায়ণেদর রক্ষাকারী, এবং মুহা�াদ তাঁর বা�া ও রসূল, তাঁর উপর শাি�, তাঁর 

পিরবার এবং তাঁর সম� সহচরেদর উপর শাি� বিষর্ত েহাক।  

আেমিরকা, পি�মা েদশসমূহ, এবং (অিভশ� ইহুদী কতৃর্ক) দখলকৃত িফিলি�েন বসবাসকারী ইসলােমর বীর 

েযা�ােদর �িত...... 

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতু�ািহ ওয়া বারাকাতুহু! 

এগুেলা শহীিদ অপােরশেন1

2 িনেজেক যু� করেত ই�ুক অথবা িচ�া-িফিকর করেছন, এমন ভাইেদর জনয্ 

িকছু পরামশর্। 

1 শাইখ হামজা উসামা িবন লােদন হািফজাহু�াহ ১৯৯১ সােল কা�াহাের জ��হণ কেরন। িতিন শাইখ উসামা রিহমাহু�াহর 

স�ািনত �ী খাইিরয়য্াহ সাবা এর েছাট েছেল। শাইখ হামজা িবন লােদেনর খুব েবিশ ছিব েদখেত পাওয়া যায় না৷ েযগুেলা 

আেছ, েসগুেলাও ২০০০ সােলর কাছাকািছ সমেয় েতালা৷ তখন শাইখ উসামা িবন লােদন রিহমাহু�াহর এই েছেলর বয়স ১২ 

বছর৷ মাথায় পাগিড়, গােয় িমিলটাির কােমাে�েজর েভ�, তরুণ হামজা একিট েঘাষণা পেড় েশানাে� েযন েস ইিতমেধয্ই 

আল-কােয়দার একজন মুখপা� হেয় উেঠেছন৷ অনয্ানয্ ছিবেত কখেনা িতিন গুিলেত ঝাঁঝরা উই�িশে�র িপছেন অফ-েরাড 

েভিহকেল বেস, কখেনা পাথুের জিমেত  েমিশন গান হােত েদখা যায় ৷ ২০১৭ সােলর জানুয়ািরেত স�াসীেদর গডফাদার মািকর্ন 

ে�ট িডপাটর্েম� তােক ‘‘ই�ারনয্াশনাল েটেরাির�” বা আ�জর্ািতক স�াসবাদী িহেসেব েঘাষণা কেরেছ৷ 

শাইখ হামজা িবন লােদন হািফজাহু�াহ িবগত কেয়ক বছর যাবত সারা িবে�র মুসলমান ও মুজািহদেদর �িত েবশ িকছু বাতর্া 

িদেয়েছন, যার মেধয্ রেয়েছ- 

১।  ‘আল কুদস এমন দুলহান যার মাহর আমােদর র�। বাংলা অনুবাদ িলংক-  

https://archive.org/download/AlQudsBrideBangla/Al-

Quds%20is%20a%20Bride%20and%20our%20Blood%20is%20her%20Dowry%20-

%20Brother%20Hamza%20Bin%20Laden%20Hf.%20-%20Bangla%20Transcript.pdf 

২। শাি�র শুেভ�া... ইসলােমর অনুসারীেদর �িত। বাংলা অনুবাদ িলংক-

https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/hamza-bin-usama-bin-laden-hote-barta-bangla/hamza-bin-

usama-bin-laden-hote-barta-bangla.pdf 

এছাড়াও িনে�র িলংেক শাইেখর সম� বয়ান পাওয়া যােব- https://fotooh.net/category/isdarat/hamzaladen/  

https://archive.org/download/AlQudsBrideBangla/Al-Quds%20is%20a%20Bride%20and%20our%20Blood%20is%20her%20Dowry%20-%20Brother%20Hamza%20Bin%20Laden%20Hf.%20-%20Bangla%20Transcript.pdf
https://archive.org/download/AlQudsBrideBangla/Al-Quds%20is%20a%20Bride%20and%20our%20Blood%20is%20her%20Dowry%20-%20Brother%20Hamza%20Bin%20Laden%20Hf.%20-%20Bangla%20Transcript.pdf
https://archive.org/download/AlQudsBrideBangla/Al-Quds%20is%20a%20Bride%20and%20our%20Blood%20is%20her%20Dowry%20-%20Brother%20Hamza%20Bin%20Laden%20Hf.%20-%20Bangla%20Transcript.pdf
https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/hamza-bin-usama-bin-laden-hote-barta-bangla/hamza-bin-usama-bin-laden-hote-barta-bangla.pdf
https://www.pdf-archive.com/2015/09/30/hamza-bin-usama-bin-laden-hote-barta-bangla/hamza-bin-usama-bin-laden-hote-barta-bangla.pdf
https://fotooh.net/category/isdarat/hamzaladen/
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েসই সব মহান শহীদেদর �িত ক্ষমা করার �াথর্না কের আিম আমার কথা শুরু করিছ। যারা তাঁেদর রে�র 

সােথ তাঁেদর ি�য় উ�াহর জনয্ একিট মিহমাি�ত অধয্ায় (ইিতহাস) ৈতির কেরেছন।   

ওেহ মহান েযা�া! আপিন এমন একিট আমেলর িদেক অ�সর হে�ন, যা হে� ইবাদতসমূেহর মেধয্ অিধক 

ৈনকটয্শীল, এবং সবেচেয় েবিশ গেবর্র, সুতরাং আপনার িনেজর িনয়তেক খােলস করুন। েকননা আ�াহ্ র 

সাহাযয্ আসেব আপনার অ�েরর পিব�তার উপর িনভর্র কের। সুতরাং মিহমাি�ত আ�াহ্ র কােছ আপনার 

আ�ােক ��মূেলয্ িবি� কের িদন, িতিনই উ�ম �য়কারী। 

 ينفعوك أن على اجتمعت لو األّمة أنّ  واعلم بالّله فاستعن استعنت وإذا الّله فاسأل سألت إذا تجاهك تجده الّله احفظ يحفظك الّله احفظ"

 "[أخرجه الرتمذي].عليك الّله كتبه  قد بشىء إالّ  يضّروك لم بشىء يضّروك أن على اجتمعوا ولو لك الّله كتبه  قد بشىء إالّ  ينفعوك لم بشىء

“আ�াহর আেদশগুেলােক রক্ষা করার েচ�া কর!, িতিন েতামােক রক্ষা করেবন। আ�াহর আেদশ রক্ষা কর, 

তাহেল তুিম েতামার সােথ তােঁক পােব। যিদ তুিম িকছু চাও, তাহেল আ�াহর কােছই চাও!  যিদ তুিম সাহাযয্ 

চাও, তাহেল আ�াহর কােছ সাহাযয্ চাও, েজেন েরেখা, যিদ েলােকরা েতামােদর উপকােরর জনয্ ঐকয্ব� হয় 

তেব তারা েতামােদর উপকাের আসেব না, তেব আ�াহ েতামােদর জনয্ যা িনধর্ািরত কেরেছন তা বয্তীত। 

2 স�িত সাধারণ মুসলমানেদর মােঝ এমনিক অেনক আেলমেদর মােঝও শহীিদ অপােরশন িনেয় অেনক ধুয়াশা লক্ষয্ করা 

যায়।  আসেল মুজািহিদন েকন এই পি�মােদর উপর বারবার েলান হামলা চালায় জানুন শােয়খ আইমান আয যাওয়ািহির 

দামাত বারাকাতুহুেমর মুেখ- মুজািহদেদর পি�েম “সাধারণ নাগিরক” হতয্াকারী িহেসেব েদখা হয়... এ �সে� ডঃ আইমান-

আয -যাওয়ািহিরর জবাবঃ “শািরয়াহেত ৈসিনক ও সাধারণ নাগিরেকর মােঝ েকান পাথর্কয্ েনই। বরং শিরয়াহ মানুষেক ২ ভােগ 

ভাগ কের- েযা�া ও অেযা�া। এবং েযা�া হল তারা যারা সরাসির যু� কের িকংবা তােদর স�দ ও বুি�-পরামশর্ িদেয় যুে� 

সহায়তা কের। 

এ মূলনীিতর আেলােক পি�েমর জনগণ হল েযা�া েকননা তারা তােদর েনতা ও পালর্ােমে�র �িতিনিধেদর িনজ ই�ায় েভাট 

িদেয় িনবর্াচন কের এবং এ েনতারাই আমােদর িশশুেদর হতয্া করার, মুসিলমেদর েদশ দখল ও তাঁেদর স�দ লু�েনর পিলিস 

ৈতির কের। 

এ জনগণই তােদর সরকারেক টয্া� েদয় যা িদেয় এসব পিলিসর বা�বায়ন হয়, এরাই তােদর েসনাবািহনীেত ৈসেনয্র েযাগান 

েদয় এবং মুসিলমেদর সােথ যুে� তােদর সমথর্ন ও সহেযািগতা কের। আেমিরকা এবং পি�মা িব� আমােদর শহরগুেলােত ৭ 

টেনর েবামা িনেক্ষপ কের, কােপর্ট বি�ং কের ও রাসায়িনক অ� বয্াবহার কের; এরপর তারা চায় আমরা হালকা অ� িদেয় 

তােদর েমাকােবলা কির, এটা কখনই হেত পাের না! আমােদর জনয্ এটা ওয়ািজব েয আমরা আমােদর �ীন, িশশু এবং স�দ 

রক্ষার জনয্ �িতেরাধ গেড় তুলব। তারা েযভােব আমােদর উপর েবামা েফেল আমরাও একইভােব তােদর উপর েবামা িনেক্ষপ 

করব, তারা েযভােব আমােদর হতয্া কের আমরাও একইভােব তােদর হতয্া করব। আ�াহ আ�াওয়াজাল সতয্ই বেলেছন। 

িতিন বেলনঃ 

“স�ািনত মাসই স�ািনত মােসর বদলা। আর স�ান রক্ষা করারও বদলা রেয়েছ। ব�তঃ যারা েতামােদর উপর সীমাল�ন 

কেরেছ, েতামরা তােদর উপর সীমাল�ন কর েযমন সীমাল�ন তারা কেরেছ েতামােদর উপর।” সুরা বাকারা(১৯৪) 

আর এটা সারা িব� জােন আমািরকান েসনাবািহনীর কােছ িবপুল িব�ংসী অ� থাকার পরও তারা স�ুখ যুে� খুবই দুবর্ল। 

আর এেদর যুে�র েকৗশল হল েবাি�ং কের সবিকছু �ংস করা এবং সবাইেক হতয্া কের েফলা এবং শ�পক্ষেক আ�সমপর্ণ 

করার জনয্ চাপ সৃি� করা। আর এ সব িকছুর পর তারা আমােদর েথেক আশা কের আমরা যােত তােদর েদেশ আ�মণ না 

কির!” 
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আর যিদ তারা েতামার ক্ষিতসাধন করেত একি�ত হয়, তাহেলও েতামােদর ক্ষিত করেত পাের না, তেব 

আ�াহ েতামােদর জনয্ যা িনধর্ািরত কেরেছন তা ছাড়া। (িতরিমিয শরীফ)” 

সুতরাং আ�াহ এর সাহাযয্ কামনা করুন, এবং েদাদুলয্মান হেবন না! এভােবই তাঁর কােছ �াথর্না করেত 

থাকুন, আশা েছেড় েদেবন না! আ�াহর উপর ভরসা করুন, ভয় পােবন না! েকননা িতিন আপনােদর জনয্ 

যেথ� হেবন এবং িতিনই সেবর্া�ম রক্ষাকতর্া। 

আ�াহেক ভয় করুন! তাঁেক ভয় করার মাধয্েম েমেন চলুন এবং তাঁর অবাধয্তা করেবন না! তাঁর �িত 

আনুগতয্ এই দুিনয়া িবমুখীতা এবং তার পরকােলর  পুনরু�ােনর বয্াপাের সেচতন করেব। তার অবাধয্তা 

এর িবপরীত ফলাফল িনেয় আসেব। আপনার পালনকতর্ার পক্ষ েথেক সেবর্া�ম �তয্াশািট করুন, এবং তাঁর 

বয্াপাের ভােলা ধারণা রাখুন, িতিন আপনােদর জনয্ ভাল িচ�া করেবন।  

িনেজর হৃদয়েক ঈমান �ারা জা�ত করুন। দয়াময় �ভুর কােছ মুনাজােতর অ�র মাধয্েম ঈমানেক স�ীিবত 

করুন! আপনার জনয্ আবশয্ক হল সবর্াব�ায় আ�াহেক ভয় করেবন, কারণ এিট হে� সেবর্া�ম পােথয়, 

যুে�র সেবর্াৎকৃ� অ� এবং যুে�র সবেচেয় শি�শালী সর�াম। এিটেক আপনার গুনাহ এর িবরুে� 

পাহারাদার বািনেয় িনন, এমনিক আপিন েযভােব আপনার শ�েদর েথেক সতকর্ থােকন তার েথেকও েবশী 

সতকর্ থাকুন, েকননা একজন েযা�ার তার শ�েদর েচেয়ও তার গুনাহ এর ভয় েবশী থাকা উিচত। আর

মুসলমানগণ শ�েদর উপর িবজয় লাভ কেরন তােদর আ�াহর অবাধয্তার কারেণ। েযমনিট হযরত উমর রাঃ 

হেত বিণর্ত, িতিন বেলন, রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�াম বেলেছন-   

 قال عمر رضي اهللا عنه، فلن ننتصر عليهم بفضلنا، ولن نغلبهم بقوتنا، وإنما بقوة اهللا، وقوة اهللا مع المتقين.

“আমােদর ে��ে�র কারেণ আমরা তােদর উপর জয়ী হই না, না আমােদর  শি�র মাধয্েম, বরং আমােদর 

েখাদা ভীিতর কারেণ আ�াহ্ র শি� �ারা িবজয় লাভ কির। আর আ�াহ তাআলার শি� মু�াকীেদর সােথ 

রেয়েছ।” 

 ]160: عمران آل}[بعده من ينصركم اّلذي ذا فمن يخذلكم وإن لكم غالب فال الّله ينصركم إن{

“যিদ আ�াহ েতামােদর সহায়তা কেরন, তাহেল েকউ েতামােদর উপর পরা�া� হেত পারেব না। আর যিদ 

িতিন েতামােদর সাহাযয্ না কেরন, তেব এমন েক আেছ, েয েতামােদর সাহাযয্ করেত পাের? (সুরা আল 

ইমরান ৩:১৬০)” 

সাফেলয্র জনয্ আপনার পালনকতর্ার কােছ সাহাযয্ চান, এিট সাফেলয্র েগাপনীয়তা এবং তার ে�� সহচর। 

েযভােব বায়ু �ারা েমঘ চলমান হয়, েতমিন বা�ারা আ�াহর তাওিফেক চলমান হয় তথা বা�ার সাফলয্ 
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আেস। এবং যিদ আ�াহ আপনােক সাফেলয্র িদেক পিরচািলত কেরন, তাহেল িতিন আপনােক বয্থর্ করেবন 

না। 

ৈধযর্য্েক আপনার ঈমােনর চূড়া বািনেয় িনন, এবং আপনার মেধয্ আ�াহ্ র উপর পূণর্ আ�া িনেয় আসুন এবং 

মহান আ�াহেক আপনার শি�বৃি�র সহচর িহেসেব বািনেয় িনন, �রণ করুন আ�াহ্ তায়ালা কুরআেন িক 

বলেছন- 

 ]63 - 61: الشعراء[}سيهدين رّبي معي إنّ  كّال   قال لمدركون* إنّا موسى أصحاب قال الجمعان تراءى فلّما{

“যখন উভয় দল পর�রেক েদখল, তখন মূসার স�ীরা বলল, আমরা েয ধরা পেড় েগলাম। মূসা বলল, 

কখনই নয়, আমার সােথ আেছন আমার পালনকতর্া। িতিন আমােক পথ বেল েদেবন।  

(সুরা শুয়ারা ২৬:৬১-৬২)” 

আ�াহ্ র �রণ করেত থাকুন �িতিনয়ত। আ�াহ্ ছাড়া আমােদর েকান সাহাযয্ বা ক্ষমতা েনই। 

েবিরেয় পড়ুন আপনার �ীেনর জেনয্, মুহা�দ সা�ালাহু আলাইিহ ওয়াসা�াম এর জেনয্, েবিরেয় পড়ুন শােমর 

িশশুেদর জেনয্, িফিলি�েনর িবধবােদর জেনয্, আফগািন�ােনর এিতমেদর জেনয্, এবং �েবশ করুন জা�ােতর 

সেবর্া� �ােন।  

আপনার উপর আবশয্ক হল ৈধযর্য্ এবং ধীরতার অনুশীলন করেবন, কারণ এ দুেটা গুণাবলীসমূেহর মধয্ 

েথেক আ�াহ এবং তাঁর রসূেলর অিধক ভােলাবাসাপূণর্ গুণাবলী।  

েগাপনীয়তার সােথ আপিন আপনার লেক্ষয্ এগুেত থাকুন। আপনার কেমর্র সেবর্া� পিরপূণর্তা িনেয় আসুন। 

অনুশীলন করুন পরম য� এবং সাবধানতার। এেক্ষে� আপিন ই�পায়ার ময্াগািজন েথেক যথাস�ব সাহাযয্ 

িনেত পােরন।  

আপনােক লক্ষয্ িনধর্ারেণ িনখঁুত হেত হেব, যােত আপিন আপনার শ�েক েবশী ক্ষিত�� করেত পােরন। 

অ� িনবর্াচেনর েক্ষে� েপশাদার হেত হেব। এিট �েয়াজনীয় নয় েয তা একিট সামিরক সর�ামই হেত হেব।

আপিন যিদ একিট আে�য়া� তুলেত পােরন খুবই ভােলা, যিদ তা না হয়, তেব আেরা অেনক উপায় আেছ। 

আপনার পূেবর্র  শহীদ-অনুসারীেদর পদা� অনুসরণ করুন এবং তােদর েযখােন েশষ হেয়েছ আপনার যা�া 

েসখান েথেক শুরু করুন, কারণ এিট আপনােক সাহাযয্ করেব। িনেজেক কখেনাই তু� মেন করেবন না 

এবং আপনার কাজেকও েছাট মেন করেবন না। েদখুন পি�মারা কতগুেলা অপােরশন েপশাদারীে�র সােথ 

কেরেছ �ােচয্(?)  
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স�বত আপিন িহজরেতর �তয্াশী। স�বত আপিন যু�েক্ষে� িনেজেক উৎসগর্ কের িদেত �তয্াশী। িক� 

েজেন রাখুন,  আপনার অব�ান েথেক ইহুিদ এবং �ুেসডারেদর উপর আপনার একিট আ�মণ আপনার 

শ�েদর কােছ অেনক েবিশ তী� এবং য�ণাদায়ক। এটা তােদর এেজ�েদর িবরুে� পিরচািলত শত 

টেপর্েডার আঘােতর েচেয়ও তী� একিট আঘাত। আপনার তৃ�ােক বািড়েয় তুলুন এবং তােদরেক �ংস 

করার মাধয্েম িনেজর অ�রেক সু� রাখুন। 

িন�িলিখত টােগর্টগুেলােত অ�ািধকার িদন: 

�থমত: যারা আমােদর �ীেন হািনেফর িবরুে� বা আমােদর ি�য় নবী (সা�া�াহু আলাইিহ ওয়াসা�ােমর) 

িবরুে� সীমাল�ন করেব তােদরেক টােগর্ট করুন।  

অতঃপর �েতয্ক জায়গায় ইহুিদেদর �াথর্সমূেহ... 

আপিন যিদ এেদর খঁুেজ েপেত সক্ষম না হন, তেব আেমিরকান �ুেসডারেদর টােগর্ট করুন। 

যিদ আপিন আেমিরকান �ুেসডারেদর কােছ েযেত না পােরন, নয্ােটা েজােটর �ুেসডার সদসয্ রা�গুেলার 

�াথর্ েকাথায় েকাথায় আেছ েসগুেলােক টােগর্ট করুন। এবং েযেহতু রািশয়া েচচিনয়া ও আফগািন�ােনর  �াদ 

�তই ভুেল িগেয়েছ এবং ইসলােমর  িবষয়গুেলােত হ�েক্ষপ করার জনয্ আবার িফের এেসেছ, তাই 

অ�ািধকােরর লক্ষয্মা�া েথেক তােদরেকও বাদ েদয়া যাে� না। রািশয়ােক আবার তার পূবর্পুরুষেদর অব�ার 

একিট নমুনা েদিখেয় িদন। 

আিম দৃঢ়ভােব উপেদশ িদব েয  আপনােদর অপােরশন েকন কেরেছন তার সু�� বাতর্া আপিন িমিডয়ার 

মেধয্ সু��ভােব বয্াখয্া করেবন। এটা এেকবাের অপিরহাযর্ েয মানুষ আপনার অপােরশেনর উে�শয্ েযন 

জানেত পাের। 

আল-কােয়দা েথেক আমরা পি�মা েদশগুেলােক এই বাতর্ািট েপৗেছ িদেত গুরু�ােরাপ কির এবং আপনােদরও 

একই কাজ করেত পরামশর্ িদি�ঃ  

১। 
আমােদর ধমর্ এবং আমােদর নবী সা�া�াহু আলাইিহ ওয়া সা�াম হে�ন “লাল সীমানা/ িনিষ� 

সীমানা।” যারা এই সীমানা অিত�ম করেত চায় তারা “শািলর্ এে�া” এর ঘটনা েথেক িশক্ষা 

িনক। 

২। 
িফিলি�ন হে� এই উ�াহ্ র িভি� এবং যারাই দখলদার ইহুদীেদর সমথর্ন করেব;  ইনশাআ�াহ 

তারা কখেনাই শাি�র ��ও েদখেত পারেব না। 
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৩। 
শাম2

3 (িসিরয়া) হে� এই উ�াহ্ র িভি�। আমােদর শােমর জনগণ গণহতয্ার মুেখামুিখ হেয়েছ 

এবং �েতয্ক েসই বয্ি� যারা এই গণহতয্ায় অংশ�হণ কেরেছ অথবা বাশার আল-আসাদ এবং 

তার সহেযাগীেদর সমথর্ন কেরেছ তারা শাি� েথেক পািলেয় বাঁচেত পারেব না। 

৪। 
আমােদর ভূিমগুেলােক দখল কের েনয়া হেয়েছ। পিব� ভূিম দুিটই দখল কের েনয়া হেয়েছ। 

আমরা েতামােদর আ�মণ করেত থাকব যতক্ষন না েতামরা আরব উপ�ীপ এবং অনয্ানয্ 

মুসিলম ভূিমগুেলা েছেড় যাও। 

৫। 
েতামােদর িবমানগুেলা আমােদর আকােশ সীমাল�ন কের থােক যার িবষা� গয্াস আমােদর 

স�ানেদর উপর িনেক্ষপ কের। আর তাই আমরাও েতামােদর উপর একই ভােব আ�মণ করেত 

থাকব যতক্ষন েতামরা আমােদর অভয্�রীন বয্াপাের হ�েক্ষপ করেত থাকেব।   

এই বাতর্াগুেলা অবশয্ই আমরা আমােদর অপােরশনসমূেহর সােথ েপৗঁেছ িদেবা। 

একবার যখন তুিম েতামার টােগর্ট িঠক কের িনেয়ছ, পযর্েবক্ষেণর কােজ েনেম পড়। েতামার টােগর্ট স�েকর্ 

যতেবিশ স�ব তথয্ সং�হ কর এবং এই কােজর জনয্ একিট �হণেযাগয্ ওজর ৈতির রাখ। েতামার তথয্ 

সং�হ েযন সামানয্তম সে�েহরও ৈতির না কের। এেত তুিম শ� দেলর উপর নীরেব েতামার পযর্েবক্ষণ 

চািলেয় েযত পারেব এবং শ�র দুবর্লতা স�েকর্ জানেত পারেব।   

3 আরিব ভাষায় িসিরয়ােক বলা হয় ‘শাম বা িবলাদুশ শাম’। অবশয্ হািদেসর িকতােব যােক ‘িবলাদুশ শাম’ বলা হেয়েছ, 

আজেকর িসিরয়া তার েথেক িভ�। মূলত বতর্মােন ওই পিরভাষার মেধয্ পাঁচিট েদেশর অ�ভুর্ি� েদখা যায়। েদশগুেলা হে�, 

িসিরয়া, েলবানন, জদর্ান, িমসর ও িফিলি�ন। ভূ-মধয্সাগেরর তীরবতর্ী এই েদশিটর একিদেক রেয়েছ ইরাক, তুর� ও েলবানন 

এবং অনয্িদেক জদর্ান ও ইসরাঈল। এখােন আেছ উবর্র সমভূিম, আেছ উঁচু-িনচু পাহাড় এবং মরুভূিম। সুি� সংখয্াগির� েদশিট 

�াচীনকাল েথেক িভ�মতাবল�ী নানা জািত-েগা�ীর বসবােস সমৃ�। মুসলমান, িশয়া, কুিদর্, আেমর্িনয়, আিসিরয়, �জ ও 

খৃ�ানরা এখােন কেয়ক শতা�ীবয্াপী বসবাস কের আসেছ।  

�থম িব�যুে� উসমািন েখলাফেতর পরাজেয়র পর ি�িটশ ও ফরািসর েযৗথ�েযাজনায় ‘িবলাদুশ শাম’েক েভেঙ টুকেরা টুকেরা 

কের েফলা হয়। িবিবিসর মধয্�াচয্ �িতিনিধ িপটার ময্া�িফ� ‘দয্ আরবস’ বইেয় িলেখেছন, ‘কায়েরার এক চােয়র েটিবেল 

ি�িটশ �ধানম�ী চািচর্ল কলেমর এক েখাঁচায় জদর্ান নােমর একিট েদেশর জ� েদন’। অথচ আরবিবে�র ইিতহাস েঘঁেট ওই

নােম েকােনা েদশ বা ভূখে�র অি�� পাওয়া যায় না।  
ওই সময় িবশাল একিট েদশেক পরাশি�গুেলা িনেজেদর মেধয্ ভাগ-বােটায়ারা কের েনয়। িফিলি�ন অংেশ ইহুিদেদরেক 

বসােনা হয়। েলবানেন চালু হয় েগা�িভি�ক শাসন। িসিরয়ার বতর্মান ভূখ� নয্� হয় ফরািস দখলদািরর অধীেন এবং িমসেরর 

িনয়�ণভার থােক ি�িটেশর হােত। 

অেনক চড়াই-উৎরাই েপিরেয় িসিরয়া ১৯৪৬ সােল ফরািস উপিনেবশ েথেক �াধীনতা লােভ সমথর্ হয়। িক� ভূখ�গত �াধীনতা 

িমলেলও ফরািসর ৈতির সাং�ৃিতক ও জািতগত িবেরাধ েদশিটেক অি�িতশীল কের রােখ। সামািজক িবশৃ�লার সুেযাগ িনেয় 

১৯৬৩ সােল েসকুয্লার ‘বাথ পািটর্’ রা�ক্ষমতার দখল েনয়। দলিট মূলত গিঠত িছল ‘নুসাইির’ িশয়ােদর িদেয়। যােদর একিট 

েগা� হে�, ‘আলাওয়াইত’ েগা�। ‘আলাওয়াইত’ শে�র অপ�ংশ হে�, ‘আলািভ’। বতর্মােন িসিরয়া-�শাসেন সংখয্াগির� হে�,

আলািভ েগাে�র েলাকজন। েসনাবািহনীও পুেরাপুির তােদর িনয়�েণ। 



7 

েতামার িনেজর য� নাও। অপােরশেনর পূেবর্ যেথ� পিরমান িব�াম নাও যােত েতামার �েচ�া হয় সেবর্া�ম 

এবং েতামার সতকর্তা হয় সেবর্া�, অিতির� িচ�া-ভাবনা এবং িনঘুর্ম রাত মােঠ একজন বয্ি�র সক্ষমতােক 

ক্ষিত�� করেত পাের।  

আ�াহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যিদ েতামােক েতামার শ�েদর পরািজত করার সুেযাগ িদেয় থােকন, তেব 

আকি�ক আ�মেণর উপযু� বয্বহার কর।  

এই িনেদর্শনাগুেলা পেড় িনেজই িনি�ত হেয় নাও, িনেজেক ধীর-�ীর কের নাও। আ�াহর কাছ েথেক 

উ�মটাই আশা কর, কারণ তুিম হ� রহমােনর েসনাবািহনীর একজন ৈসনয্; তুিম তার সােথ িমিলত হেত 

যা� িযিন সবর্ শি�মান, দাতা। িতিন েতামােক ওয়াদা িদেয়েছন জা�ােতর সেবর্া� �ান জা�াতুল 

েফরদাউেসর, এবং দয়ালু রেবর কােছ দয়া ছাড়া আর িক পুর�ার থাকেত পাের? 

আ�াহ্ র উপর েতামার আ�া রাখ। তুিমই সতয্ পেথ আছ যিদ তুিম শরীয়াহ্ েমেন চল। আ�াহ্ র নােম 

আ�াহ্ র রহমেত েবিরেয় পড়, কারণ তাঁর (সুবহানাহু ওয়া তায়ালার) ই�ায় তুিম হে�া সফলকামেদর মেধয্ 

একজন।  

েতামার সৎকমর্ হে� আ�াহর জনয্ িনেবিদত এবং আ�াহর কােছই রেয়েছ েতামার পুর�ার। 

 تجود بالنفس إن ضّن البخيل بها *** والجود بالنفس أقصى غاية الجود

েতামার জীবেনর বয্াপাের উদার হও, যিদও কৃপণরা এই বয্াপাের খুবই কৃপণ হেয় থােক। 

*** কারও জনয্ িনেজর �াণ েদয়া হে� উদারতার চরম পরাকা�া। 

আ�াহ েতামার সােথ থাকুন, সাহাযয্ করুন, পথ েদখান এবং েতামােক িবজয় দান করুন, কারণ িতিন হে�ন 

েতামার সাহাযয্কারী এবং তার কােছই সাহাযয্ চাওয়া হয়।  

জা�ােত েদখা হেব ইনশাআ�াহ। 

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رّب العالمين

এবং আমােদর সবর্েশষ দুয়া হে�, সম� �শংসা জগতসমূেহর �িতপালক আ�াহ তাআলার জনয্। 




